Wassenaar – 19-11-2022
RS80 – Jaargang 2022 – 2023
Serie 43 – tocht 4 (424)
Parkoersbouwer: Auke Jansma
Afstand: 25 en 15 km
Startlocatie: RKSV Blauw Zwart (kantine) Dr. Mansveltkade 7, 2242 TZ Wassenaar
Openbaar Vervoer: Trein: station Den Haag Centraal / Leiden Bus 385 ri Leiden / Den Haag,
Uitstappen halte van Oldenbarneveltstraat
Auto: N44 – afslag Duinrell, borden vanaf de rotonde bij Lange Kerkdam en van Oldenbarneveltweg
naar parkeerterrein. Borden RS80 tot start
Terugblik Rhoon:
In Rhoon was het gezellig, we hebben eindelijk weer 366 wandelaars kunnen ontvangen. We startten
vanuit de kantine. ArieJacob had er een afwisselende route gemaakt, die onze wandelaars met plezier
hebben gelopen. Zelfs het weer zat mee. Er waren verschillende wandelaars die hebben aangeboden
hebben een route voor ons te willen maken. Bedankt hiervoor, daar gaan we zeker gebruik van maken.
Starttijd wandeltocht
Voor de 25 km kun je starten van 8.30 tot 10.30 uur en voor de 15 km van 9.00 tot 10.30 uur. Deze
startperiode is bewust ruim gekozen. Loop je langzamer dan 5 km per uur? Geen enkel probleem
maar start s.v.p. tijdig en niet na 10.30 uur. Ook onze pijlophalers willen nog tijdig binnen zijn.
Finishen kan tot 16.30 uur.
Route
De route vanuit Wassenaar is altijd één van de mooiste routes in onze Winterwandelserie. We lopen door het
prachtige Meijendel en Berkheide, beide onderdeel van Hollands Duin, een uitgestrekt duin- en natuurgebied
van Zuid Holland dat bestaat uit overwegend open duinlandschap, waterpartijen, bossen en kilometers lang
zandstrand. Meijendel is waterwingebied voor 1,3 miljoen mensen.
We wandelen langs de kopse kant van Atlantic Wall. De 25 km gaat naar Katwijk aan Zee, waar we een rust
hebben bij LTC Zee en Duin. Dan gaan we door Rijnsburg en door Valkenburg, daar is een horecarust bij VV
Valken ’68. We lopen rond het Valkenburgse meer, langs de Zijlwatering, het haventje van Wassenaar om te
finishen in Wassenaar.
De route van 15 km gaat naar en door Rijksdorp, over de Kokshornlaan naar Wassenaar. De Horecarust is bij
Tennisvereniging de Oude Eik. Daarna gaan we naar het Valkenburgse meer en lopen samen met de 25 km
verder naar de finish.
Achtergrondinformatie Wassenaar
Wassenaar bestaat uit een dorpskern met daar omheen een bosrijke omgeving met villa’s en landhuizen.
Vele hiervan zijn vanouds buitenplaatsen, zomerverblijven voor welgestelde stedelingen. Behalve aan zeer
vermogende bewoners bieden deze onderdak aan bedrijven en consulaten. Koning Willem-Alexander en
koningin Maxima hebben tot begin 2019 een woning op het landgoed Eikenhorst bewoond. Het landgoed
Duinrell is in gebruik als pretpark. Ook renbaan Duindigt, de enige overgebleven gras- en renbaan van
Nederland, ligt in Wassenaar.
In het centrum van Wassenaar staat de oude dorpskerk, die deels uit de 12e eeuw dateert en deels in de
16e eeuw werd opgebouwd na vernielingen in het begin van de Tachtigjarige Oorlog.In deze kerk werd
Prinses der Nederlanden Alexia gedoopt. Naast een klein aantal oude dorpshuizen staat er ook de 18e eeuwse windmolen Windlust.
Wassenaar grenst aan het dorp Voorschoten. Al van oudsher hebben de twee plaatsen een gezamenlijke
harmonieuze geschiedenis. Het geslacht Wassenaar huisde bijvoorbeeld in kasteel Duivenvoorde in
Voorschoten en Landgoed De Horsten, waar Eikenhorst een deel van is, ligt gedeeltelijk in de buurgemeente.
Toch werd in 2021 een ambtelijk samenwerkingsverband na acht jaar beëindigd.
Aan de Wassenaarse Slag liggen in het natuurgebied restanten van de Atlantikwall,, waaronder een
honderden meters lange betonnen antitankmuur en een groot aantal bunkers, waaronder de

vleermuisbunker. De vleermuisbunker bestaat uit een ondergronds gangenstelsel met een lengte van bijna
1000 meter dat vijf bunkers verbindt en dat door verschillende soorten vleermuizen wordt gebruikt als
slaapplaats.
Een deel van Wassenaar is beschermd dorpsgezicht en ook de landgoederen ten zuiden van Wassenaar zijn
beschermd dorpsgezicht. Verder zijn er meer dan 300 rijksmonumenten en 115 gemeentelijke monumenten.
Tevens zijn er enkele oorlogsmonumenten.Wassenaar ligt in een bosrijke omgeving met villa’s en landhuizen.
Rijnsdorp
Voor de jaartelling woonden er al mensen op de gronden in Rijnsburg en in de zesde eeuw was er een dorp.
De vriezen hadden zich hier gevestigd. In het begin van de 12e eeuw is er een abdij voor adellijke nonnen
naast de Laurentiuskapel gesticht.

Mededelingen:
Voor zowel Meijendel als Berkheide, onderdeel van Hollands Duin hebben we toestemming gekregen.
Onze wandelaars mogen er gratis door. De kosten worden door RS80 betaald. Zorg er wel voor dat er
geen afval wordt achtergelaten.
Volgende wandeltocht:
Maasland, startlocatie MVV’27 (sportpark De Commandeur), Doelpad 2, 2242 TZ Maasland
Het is lang geleden dat we zijn gestart vanuit Maasland, de laatste keer was in onze eerste Serie
Wandeltochten. De route vanuit Maasland is echt de moeite waard om gelopen te worden en erg
afwisselend. We lopen door de Vlietlanden en gaan langs de Foppenpolder waar ook een jachthaven is
gelegen. Daarna gaan wee door de Broekpolder. Deze polder was een veenlandschap. Het is nu een
bosrijk recreatiegebied dat mooi is om doorheen te wandelen. Daarna hebben we onze eerste
horecarust bij Jofel aan de Plas en kun je een overheerlijk gebakje nemen bij de koffie/thee.
Daarna lopen we door langs de Surf- en Krabbeplas. We kruisen de werkzaamheden aan de
Maasdeltatunnel die de verbinding gaat vormen tussen de A20 en de A15. Daarna krijgen we een uniek
stukje te lopen door de Zuidbuurt. We lopen over een historisch paadje dat zeer de moeite waard is.
De 15 km route gaat langs de Boonervliet en daarna samen met de 25 door Maasland. De 25 km maakt
nog een lus door het historische centrum van Maassluis en langs de Nieuwe Waterweg.
Maassluis is bekend geworden doordat zee de thuishaven waren van Smit-Tak. Er is een nationaal
sleepvaartmuseum dat je kunt bezoeken. Ook de Furie, bekend van de televisieserie Hollands Glorie.
Maarten ’t Hart is geboren in Maassluis en heeft vele boeken geschreven, waarin ook stukken van
Maassluis voorkwamen. Hij verzette zich in zijn boeken af tegen het monotheïsme.
De tweede horecarust is bij de jongste horecaondernemers van Maassluis: Kevin’s restaurant. We zijn
hier van harte welkom, er is van alles te bestellen. Daarna gaat de route samen met de 15 km door
Maasland. Het oude deel van Maasland is bescherm dorpsgezicht en dat is ook echt te zien. Wij hopen
je in Maasland te kunnen verwelkomen.
Pijlers gezocht
Het wordt steeds lastiger pijlers in te roosteren. Zaterdags gaan we op tijd op pad met de fiets en zijn
meestal al in de ochtend klaar. Daarna kun je nog een 15 of 25 km-tocht lopen bij ons. Wie o wie is
bereid ons te helpen fietsend te pijlen? Kun je de weg vinden met een route of GPX, meldt je aan bij
Ineke Gerritsjans 06 – 2384 2661 coordinator@rs80.nl. Wat staat er tegenover? Gezelligheid onderweg,
vergoeding van de reiskosten tegen een gebruikelijk km-tarief en een tegemoetkoming van 10 Euro.
Bestuursleden gezocht
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die ons bestuur willen versterken. Zou je ons willen
ondersteunen in bestuursfunctie? De tijd die we besteden aan vergaderen is minimaal. We vinden het
wel belangrijk dat je in teamverband kunt werken. Wil je weten wat het inhoudt neem dan contact op met
Ineke Gerritsjans 06 – 2384 2661 coordinator@rs80.nl.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen risico. Het bestuur
noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het overkomen of veroorzaken van
ongevallen, evenmin voor beschadiging of vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer
medische en/of ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene.

